
Proposta per ser votada a l’AGE del PrC el 14 de juny de 2015  

D’acord amb el lema Construïm la República Catalana del 99% que el Procés Constituent va presentar a 
Montjuïc el 13 d’octubre del 2013, les persones que hem fet nostre el Manifest de Constituents per la 
independència rupturista i el canvi social estem convençudes del fet que sense independència no hi ha cap 
possibilitat de posar en marxa un procés que elabori una Constitució sobirana per a Catalunya, que no estigui 
sotmesa ni vinculada a cap altra de rang superior, i que no es vegi condicionada en el seu desenvolupament 
futur per decisions que puguin prendre instàncies jurídiques de l’Estat espanyol que la desvirtuïn o la limitin. 
Per la mateixa raó, creiem que sense independència no es podrà endegar cap pla de rescat ciutadà, ni es 
podran introduir els canvis socials rupturistes que contempla el nostre Manifest fundacional, ni tampoc es 
podrà plantejar en el futur cap debat !fonamentat en el respecte a la nostra llibertat i sobirania! sobre si 
volem o no federar-nos amb altres territoris (Països Catalans) o bé confederar-nos amb altres Estats. 

Considerem que cal continuar posant els objectius fundacionals del Procés Constituent en el centre de la 
nostra activitat, i que ara les eines més adients per aconseguir-los són: defensar que el 27-S sigui la segona 
volta del 9N, treballar perquè l’opció de la independència sigui majoritària, i construir el bloc més ampli possible 
que defensi l’aplicació immediata d’un pla de rescat ciutadà i l’inici d’un procés constituent rupturista, 
democràtic, participatiu i popular.  

Probablement, la candidatura que defensi aquest plantejament, sense cap tipus de subordinació externa 
ni de renúncia a la independència de Catalunya, no podrà ser tan àmpliament unitària com la què ens 
havíem plantejat inicialment, pel fet que aquesta fita s’ha anat demostrant força inviable. I en aquestes 
condicions, el més adequat no és continuar insistint-hi sine die, sinó reforçar l’opció de confluència que sense 
cap tipus de renúncia defensi uns objectius més propers. En aquest sentit hem de dir que no veiem cap altra 
opció que s’identifiqui més amb els objectius del Procés Constituent que la candidatura “Per la 
ruptura” de la Crida Constituent com a espai de confluència.     

No contemplem doncs la possibilitat que el Procés Constituent no es pronunciï sobre què cal fer el 27S o que 
no doni cap mena de suport a cap candidatura, o bé que es consideri que totes les opcions són igual de 
vàlides. Considerem que aquest posicionament significaria la desaparició del Procés Constituent perquè, des 
del manifest fundacional, l’horitzó d’unes eleccions al Parlament que desemboquessin en un Procés 
Constituent ha estat un element central, i el fet que la candidatura unitària pensada inicialment ara no sigui 
possible no pot donar lloc a l’absència de posició política. 

És per això que, de comú acord, presentem en aquesta Assemblea General Extraordinària la PROPOSTA  
següent a fi que sigui votada en bloc:  

P R O P O S T A 

CAL QUE LES ELECCIONS DEL 27-S PRENGUIN UN CARÀCTER PLEBISCITARI I CONSTITUENT. PER TANT, EL 
PROCÉS CONSTITUENT HA D’ESTABLIR COM A OBJECTIU CENTRAL ACONSEGUIR QUE EN AQUESTES 

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA HI HAGI UNA MAJORIA DE VOTS A FAVOR DE: 

• LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA I LA PROCLAMACIÓ SUBSEGÜENT DE LA REPÚBLICA CATALANA.  

• L’OBERTURA D’UN PROCÉS CONSTITUENT CATALÀ RUPTURISTA, DEMOCRÀTIC, PARTICIPATIU I 
POPULAR. 

• L’APLICACIÓ IMMEDIATA D’UN PLA DE RESCAT CIUTADÀ. 

• EL COMPROMÍS DE DEBATRE LLIUREMENT DURANT EL PROCÉS CONSTITUENT I D’INCLOURE A LA 
CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT LA RELACIÓ POLÍTICA QUE CATALUNYA 

VOL ESTABLIR AMB ELS ALTRES POBLES DELS PAÏSOS CATALANS I AMB ELS ALTRES ESTATS DEL 
MÓN, I CONCRETAMENT AMB L’ESTAT ESPANYOL I LA UNIÖ EUROPEA.  

 

I PER ASSOLIR AQUESTS OBJECTIUS, EL NOSTRE MOVIMENT HA DE DONAR SUPORT I PARTICIPAR 
ACTIVAMENT EN LA CANDIDATURA “PER LA RUPTURA” DE LA CRIDA CONSTITUENT COM A ESPAI DE 

CONFLUÈNCIA. 


